Regulamin Konkursu Literackiego
„Na portalu czy w realu –
gdzie dzisiaj jesteś?”

1. Organizatorem Konkursu „Na portalu czy w realu – gdzie dzisiaj jesteś?”
jest I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z Zielonej Góry i
regionu.
3. Celem Konkursu jest:
 rozwijanie wyobraźni twórczej i wrażliwości literackiej;
 stworzenie możliwości wyrażania myśli, sądów w formie prozy literackiej i poezji;
 zachęcanie młodzieży do pisania oraz prezentowania swoich dokonań;
 promocja debiutantów w zakresie twórczości literackiej.
4. Nadsyłane prace powinny realizować jedno z dwóch podanych kryteriów:
 dzieło prozatorskie (bez wymogów konkretnego gatunku)
 utwór poetycki
5. Zasady uczestnictwa:
 tematyka prac dotyczy kontaktów interpersonalnych;
 uczestnikiem Konkursu może być uczeń gimnazjum z terenu Zielonej Góry oraz
regionu.
 praca prozatorska może liczyć maksymalnie 10 stron;
 nie określa się objętości utworu poetyckiego
 każdy uczestnik może dostarczyć tylko jeden tekst;
 praca może mieć tylko jednego autora;
 prace pisane na komputerze muszą być specjalnie edytowane (czcionka rozmiar
12, Times New Roman, odstępy między wierszami - interlinia 1,5);
 prace pisane ręcznie muszą być czytelne i przejrzyste, w przeciwnym razie
zostaną odrzucone;
 prace nadesłane do Konkursu nie będą zwracane.
6. Prace powinny zawierać stronę tytułową z następującymi informacjami:
 imię i nazwisko autora;
 telefon kontaktowy autora pracy;
 e-mail autora pracy;
 klasa gimnazjum;
 nazwa i adres szkoły;
 dane opiekuna.
7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
przez organizatorów danych osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia 29

września 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r. z
późniejszymi zmianami) oraz publikację pracy literackiej, imienia i nazwiska
autora oraz nazwy gimnazjum, z którego pochodzi na stronie internetowej I LO.
8. Termin składania prac do 28 lutego 2018 roku.
9. Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się w
I Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze przy ulicy Kilińskiego 7,
podczas Dnia Otwartego, którego dokładna data zostanie podana w terminie
poźniejszym.
10. Miejsce składania prac:
 I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze
ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra (osobiście lub pocztą – decyduje data
stempla pocztowego);
 poczta elektroniczna aneta.napierala@jedynka.zgora.pl w temacie: Konkurs
Literacki.
11. Oceny prac dokona jury (poloniści I LO) powołane przez organizatorów
Konkursu .
12. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: utwór prozatorski i utwór
poetycki.
13. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych:
 uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie przez organizatora zgłoszonych prac z poszanowaniem praw
autorskich na cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu;
 autorzy zgłaszanych do Konkursu prac udzielają I LO nieodpłatnej i
bezterminowej licencji na wykorzystanie prac w celach marketingowych i
promocyjnych I LO.
14. Niezgłoszenie się uczestników Konkursu Literackiego na uroczystą galę
wręczenia nagród skutkuje przekazaniem nagrody do wykorzystania w następnej
edycji Konkursu.
15. Postanowienia końcowe:
 zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu;
 organizator zastrzega sobie prawo do przerwania i odwołania Konkursu;
 w kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego;
 ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora;
 informacji o konkursie udziela:
 Aneta Napierała (aneta.napierala@jedynka.zgora.pl ).
Organizatorzy

